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Ká  Té  Té  5 
Közalkalmazotti Tanács Tájékoztatója 

Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Célunk, hogy kiadványunkban közérdekű információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan 

témákban, amelyek a Közalkalmazotti Tanács feladatkörébe tartoznak, és a 

közalkalmazottakat érintik.  

 

A kapcsolattartás formája a következő e-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat. 
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Tájékoztató kiadvány 
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Kedves Kollégák! 

 

A 2017/18-as tanévben az első alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt. A KT 

munkájáról a „KáTéTé 5” elektronikus kiadványban tájékoztatjuk közalkalmazott 

munkatársainkat, mivel az elektronikus kapcsolattartás az információ-áramoltatás 

leghatékonyabb módja.  Másrészt úgy véljük, hogy a személyes kapcsolattartás is igen 
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fontos a kollégáink véleményének, problémáinak megismerésében, ezért szeretnénk 

folytatni a tagintézmények és telephelyek látogatását – kihelyezett KT ülések 

formájában – ebben a tanévben is.  

Az aktuálisan felmerülő kérdésekre, problémákra igyekszünk választ találni, azokat 

továbbítjuk, közvetítjük a munkáltatónak vagy a vezetőségnek. A kérdéseket, kéréseket, 

problémákat természetesen bizalmasan kezeljük, azokat név nélkül, általánosságban 

vetjük föl.   

 

 

I. Beszámoló a 2016-17-es tanévben végzett munkánkról 

Ebben a tanévben bevezettük a kihelyezett helyszíni üléseket a tagintézményekben, 

telephelyeken. Helyszínek voltak: Újszász, Jászberény, Kunhegyes, Kunszentmárton 

(Tiszaföldvár). Folytatódtak a tagintézményi bemutatkozások is.   

 

A fenntartó illetékességébe tartozóan a tankerületi központok megalakulásával 

kapcsolatos tájékoztatást, valamint az alapdokumentumokról kapott információkat 

juttattuk el a kollégákhoz. A cafeteria lehetőségeiről sajnos nem számolhattunk be 

változásokról, de egyéb támogatási formákkal kapcsolatosan is kértünk tájékoztatást.  A 

kapott információkat szintén e fórumon osztottuk meg a kollégáinkkal.   

A Főigazgatóság tájékoztatást adott az álláshelyekről, a képzési/továbbképzési 

adatokról, a munkaidő nyilvántartásra vonatkozó kérdésekről, a tárgyi eszközök 

beszerzéshez kapcsolódó kérésekről, a rendezvényeken való részvétel lehetőségeiről.  

Az elégedettségmérés eredményeiről, a 2017/18-as tanév továbbképzési tervéről, a 

gyakornokok szakvizsga kötelezettségéről és az intézményi önértékeléssel 

kapcsolatosan is adtunk információkat. Tájékoztatást adtunk a közoktatás aktuális, 

szakszolgálatokat érintő híreiről: pl. a nevelést-oktatást segítő kollégák bérrendezéséről, 

a pszichológus kamara tervezetéről. Olyan szubjektív interjúk megállapításait is 

közzétettük, melyek összegezték munkánk pozitív aspektusait, de nehézségeit is. 

Kérések esetén javaslattevő, illetve közvetítő szerepet vállaltunk. 

 

Matuszkáné Barta Mária leköszönő elnök tanév végi beszámolója alapján készítette a 

Közalkalmazotti Tanács 

2017. szeptember 29. 
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II. Tájékoztató a Közalkalmazotti Tanácsban történt személyi 

változásokról 

Tájékoztatjuk a közalkalmazott munkatársainkat, hogy a Közalkalmazotti Tanács 

tagságában és elnöki tisztségében változás történt. Matuszkáné Barta Mária a KT 

tagságáról és elnöki tisztéről lemondott nyugdíjba vonulása miatt. Ezért a KT 

csökkentett létszámmal, négy fővel, a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. Az 

elnöki tisztségre a KT tagok mindegyike jelölést kapott, az ügyrendnek megfelelően 

2017. június 28-án a Közalkalmazotti Tanács elnökének választása megtörtént. A KT 

többségi szavazattal Magyarné Kovács Ildikót választotta meg elnökévé.  

Ez úton is megköszönjük Marika lelkiismeretes munkáját, mellyel megalapozta a 

Közalkalmazotti Tanács működésének hatékonyságát. 

  

III.  Ügyrend módosítása 

A KT 2017.09.29-én tartotta az idei tanévben első ülését, ezen aktualizáltuk és 

elfogadtuk a módosított ügyrendet, melyet a honlapon olvashattok.  

 

IV. Aktualitások: Tájékoztatás kérése az illetmény változása ügyében. 

Kérdés a véradás napjára vonatkozó távolléti díjjal kapcsolatosan 

A 2017-18-as tanévre vonatkozó béremeléssel kapcsolatos kérdés a következő volt:  

Tájékoztatást szeretnénk kérni arra vonatkozóan, hogy a 2017. szept. 18-án keltezett  

Kinevezés módosítása közalkalmazott jogviszonyban "Havi illetményét a 2017-18-as 

tanévre a következő szerint állapítom meg:" mondata pontosan hogyan értendő. Kérdés 

érkezett a KT-hoz, hogy ezzel kapcsolatosan mi várható 2018 szeptemberében a bérek 

tekintetében. A kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy marad-e ez az illetmény 2018. 

szeptember 1-je után is.  

A választ a következő kiadványunkban közöljük, várjuk a Főigazgató Asszony szíves 

tájékoztatását.  

A másik kérdés a véradással volt kapcsolatos: 
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A véradás napján megilleti-e távolléti díj a véradót, vagyis arra a napra jár-e fizetés, vagy 

a véradás napja csak igazolt hiányzásnak minősül fizetés nélkül? 

Ezzel kapcsolatosan szakszolgálati referensünket kerestük meg. Dr. Takács Orsolya 

szakszolgálati referens válasza a következő volt: 

„A véradással kapcsolatos kérdéseket a Munka Törvénykönyve 55.§ és 146.§- a 

szabályozza, melyek szerint a véradáshoz szükséges időtartamra, de legalább 4 órára a 

munkavállaló mentesül a munkavégzés alól. Erre az időre távolléti díj illeti meg (vagyis 

jár a fizetés).” 

 

 

Kedves Kollégák! Továbbra is várjuk a véleményeiteket, felvetéseiteket, 

kéréseiteket. 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


